
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

                  TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 

İŞLETME YÖNETİMİ 

1.SINIF 

I.YARIYIL DERSLERİ 
 

 

Kodu AIT155  Teori  2 

Adı Atatürk ilke ve  İnkılap Tarihi- 1  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                  2     

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amacı,inkılap ve inkılapla ilgili kavramlar. Türk 

inkılâbını hazırlayan sebepler, kurtarmaya yönelik yenilik hareketleri, osmanlı devletinin 

yıkılışı (sebepleri) ı. Dünya savaşı (sebepler), osmanlı devleti’ nin savaşa girişi, savaşın 

cepheleri, osmanlı devletini paylaşma projeleri, savaşın sona ermesi ve yapılan anlaşmalar. 

Milli mücadele dönemi, mütareke sonrası ülkenin durumu, azınlıkların faaliyetleri türk milleti 

ve cemiyetler sivas kongresi ve amasya protokolü tbmm 'nin açılışı ı. Ve ıı. İnönü, kütahya 

eskişehir muharebeleri sakarya savaşı ve büyük taarruz lozan antlaşması 

 

 
Kodu TDL155  Teori  2 

Adı Türk Dili-1  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                  2 

Dilin tanımı, özellikleri, konuşma ve yazı dili, dil-kültür-iletişim ilişkisi, dilin ulus 

hayatındaki yeri ve önemi dilin tanımı, özellikleri, konuşma ve yazı dili, dil-kültür-iletişim 

ilişkisi, dilin ulus hayatındaki yeri ve önemi türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Eski ve 

orta türkçe dönemi türk dilinin tarihi gelişimi ve dönemleri. Yeni ve modern türkçe dönemi 

ses bilgisi. Türkçede sesler. Türkçedeki ses uyumları ve ses olayları türkçenin ses özellikleri 

biçim bilgisi, kök tanımı ve özellikleri, ek tanımı ve özellikleri yapıları bakımından sözcükler 

yazım kuralları; sayıların, tarihlerin yazımı, gün ve ay adlarının yazımı, soru ekinin yazımı, 

“de” “ki” bağlaçlarının yazımı yazım kuralları; büyük ve küçük harflerin yazımı, bileşik 

sözcüklerin yazımı noktalama işaretleri; nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta 

yazım ve noktalama için metin uygulamaları  

 

 
Kodu YDL155  Teori  2 

Adı Yabancı Dil-1  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                   2     
Introduction to greetings, names and ages, and nationalities countries, days, months and 

seasons, subject pronouns, what time is it? This is a. That is .., possessive adjectives, object 

pronouns, actions in progress, who.? What.? , where is.? Permanent or habitual actions, 

prepositions of time: at, on, in, talking about schedules and calenders a family tree, abilities 

and inabilities: can not, cannot, cardinal or ordinal numbers obligations, prohibitions and lack 

of necessity: must, mustnt, do not / does not have to possession: have / has got, how much.?, 

how many.? A lot of, much, many. Propositions of place: under, near, on, next to, between 

and, below, above, into a horse, out of making suggestions: let's. , we shall.? Why do not we.? 

Classroom activities there is ..? There are.? A lot, some, a little, little, any  



                  
Kodu ISL101  Teori  4 

Adı Genel Muhasebe-1  Uygulama  0 

   Kredi  4 

İçerik                              Akts                   4 

Muhasebenin tanımı, kapsamı, bölümleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri bilanço 

kavramı, bilançonun tanımı, bilanço eşitliği hesap kavramı, hesabın tanımı, hesaplara ilişkin 

deyimler, hesapların bölümlendirilmesi aktif ve pasif hesapların işleyiş özellikleri ve örnekler  

stoklar, aralıklı envanter ve devamlı envanter yöntemleri hazır değerler, menkul kıymetler ve 

alacaklar maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, mali borçlar, ticari borçlar ve diğer borçlar 

özkaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye ve kar yedekleri, dönem kar/zararı gelirler ve 

muhasebeleştirilmesi, giderler ve muhasebeleştirilmesi dönem sonu işlemleri muhasebe 

uygulamaları  
 

 

 

İçerik                               Akts                  4 

İşletmecilik tarihi temel kavramlar işletmeciliğin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi işletmenin 

amaçları, işletmeciliğin ilkeleri işletme türleri büyüme sorunu sistemsel bakış altında işletme 

işletmenin kuruluş çalışmaları yönetimin fonksiyonları işletmenin işlevleri 

 

 
Kodu ISL113  Teori  2 

Adı Temel Hukuk  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                   4 

Hukuk nedir? Hukukun kaynakları doğal hukuk pozitif hukuk ayrımı hukuka ilişkin bilgi-

hukukun bilgisi hukukun işlevleri 1: hukuk ve toplumsal yaşamın ihtiyaçları hukukun işlevleri 

2: hukuk ve adalet hukuk ve norm hukukun yürürlüğü ve kaynakları hukukun uygulanması 

genel anayasa hukuku bilgisi medeni hukuk genel idare hukuku bilgisi genel değerlendirme 

ve öğrencilerin raporları 

 

 
Kodu ISL105  Teori  3 

Adı Mikro Ekonomi  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                               Akts                  4 

Ekonomi kavramı,ekonomi ile ilgili düşünceler ve temel kavramlar üretim ve üretim 

faktörleri, kıtlık kanunu ve fırsat maliyetleri ekonominin hedefleri ekonomik sistemler talep 

ve talebi etkileyen faktörler,talep kayması talep elastikiyeti ve çeşitli esneklik durumları arz 

ve arzı etkileyen faktörler, arz kayması arz elastikiyeti ve çeşitli esneklik durumları piyasa 

dengesi tüketici teorisi üretici teorisi piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri piyasa çeşitleri 

 

 
 

 

 

 

Kodu ISL103  Teori  4 

Adı Genel İşletme  Uygulama  0 

   Kredi  4 



Kodu ISL115  Teori  3 

Adı E-ticaret  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                               Akts                  4 

İnternet: gelişimi ve temel kavramlar yeni ekonomi kavramı, özellikleri ve etkileri elektronik 

ticaret kavramı, kapsamı ve yaygınlığı elektronik ticaretin avantajları ve araçları: internet, 

telefon, televizyon, eft, edı elektronik ticaret modelleri, e-devlet ve tüketiciden tüketiciye e-

ticaret işletmeden işletmeye e-ticaret e- dönüşüm stratejileri ve swot analizi müşteri ilişkileri 

yönetimi (miy) ve e-miy dijital pazarlama veri ambarı veri madenciliği  elektronik ticarette 

ödeme sistemleri ve güvenlik e-imza elektronik ticaretin finansmanı örnek e-ticaret sitesi 

oluşturma  

 

Kodu ISL109  Teori  2 

Adı Ofis Programları - I  Uygulama  1 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                   4 

Temel bilgisayar kavramları işletim sistemi uygulamaları işletim sistemi uygulamaları kelime 

işlem programı giriş ve ekle menüleri sayfa düzeni ve başvurular menüleri postalar,  gözden 

geçir ve görünüm menüleri elektronik tablolama ve hesaplama programı giriş ve sayfa düzeni 

menüleri ekle menüsü veri, gözden geçir ve görünüm menüleri formüller menüsü 

 

 
Kodu ISL107  Teori  2 

Adı Matematik   Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                    4 

Kümeler ve sayılar sayı sistemleri diziler temel dizi kavramları aritmetik ve geometrik diziler 

fonksiyonlarda temel işlemler fonksiyon çeşitleri ve grafikler istatistik ve kavramlar denklem 

kavramı eşitsizlik kavramı ikinci derece denklemler  

 

 
Kodu ISL111  Teori  3 

Adı Meslek Etiği  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                   4 

Etik ve ahlak kavramlarının tanımları etiğe ilişkin yaklaşımlar etik ve hukuk ilişkisi etik ve 

din ilişkisi etik kod etik ikilem iş etiği kavramı iş etiği ilkeleri modern toplum ve etik 

kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerde etik eğitim farklı mesleklerde etik ilkeler genel 

değerlendirme ve öğrencilerin raporları 

 

  



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

KASTAMONU MESLEK YÜKSEK OKULU 

İŞLETME YÖNETİMİ 

1.SINIF 

II.YARIYIL DERSLERİ 

 

 
Kodu AIT166  Teori  2 

Adı Atatürk İlke ve İnkılapları - II  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                  2 

İnkılapların temel özellikleri ve türk inkılabı. Türk inkılabını etkileyen akımlar demokratik 

hukuk devleti (türk inkılabının hedefi). Türk hukuk sisteminin kurulması. Türk eğitim 

sisteminin kurulması. Türk ekonomisinin yeniden yapılanması. Türk toplum yaşamına 

düzgünlük ve sağlıklı işlerlik getiren diğer yenilikler. Atatürk ilkelerinin genel niteliği. 

Atatürk ilkeleri (1) / cumhuriyetçilik atatürk ilkeleri (2) / milliyetçilik (ulusçuluk)  

Atatürk ilkeleri (3) (4) / halkçılık ve devletçilik atatürk ilkeleri (5) / laiklik atatürk ilkeleri (6) 

/ inkılapçılık (devrimcilik) 

 

Kodu TDL166  Teori  2 

Adı Türk Dili - II  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                  2 

Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde 

uygulama çalışması. Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın 

organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler. Yazılı anlatım, 

yazı planı, konu, amaç, içerik, paragraf oluşturma. Paragraf. Paragrafta temel düşünce, 

paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler. Anlatım biçimleri. 

Düşünceyi geliştirme yolları. Özet çıkarma ve not alma yazılı anlatım. Yazılı anlatım türleri; 

hikâye, roman, şiir, tiyatro. Yazılı anlatım türleri; özgeçmiş, biyografi, gezi, günlük, hatıra, 

mektup. Yazılı anlatım türleri; deneme, makale, eleştiri, röportaj, fıkra. Ses eğitimi, doğru 

tonlama. Türkçenin seslerinin doğru çıkarılışı. Vurgu, durak, ulama, söyleyiş kusurlarını 

düzeltme sözlü anlatım. Sözlü anlatım türleri, seminer, panel. Sözlü anlatım türleri, münazara, 

tartışma, konferans, hazırlıklı-hazırlıksız konuşma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kodu YDL166  Teori  2 

Adı Yabancı Dil -II  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                  2 

Can ı send a letter? (can/could, may/might, must, have/has to) ı had better try ıt on 

(must/mustn’t) they are madeın turkey (edilgen yapı) they wıll be shortened (edilgen yapı) ıf ı 

were you ı would take that one (koşul cümlecikleri) ı wısh he would return very soon (istek 

cümlecikleri) ı need a car whıch ıs strong (sıfat cümlecikleri) we have a flat ın whıch there are 

three bedrooms (sıfat cümlecikleri) do you know where she ıs (isim cümlecikleri) the doctor 

saıd ı should rest (dolaylı anlatım) ı would lıke to ınvıte you (isim fiiller-mastarlar) ı wıll call 

you only ıf there ıs a cancellatıon (bağlaçlar) ı wıll fınısh my homework as early as ı can 

(bağlaçlar) somebody trıed to break ınto our house (deyimsel fiiller ve edat alan fiiller) 

 

Kodu ISL102  Teori  4 

Adı Genel Muhasebe - II  Uygulama  0 

   Kredi  4 

     

İçerik                               Akts                  4 

Dönen sonu çalışmaları değerleme kavramı ve değerleme ölçütleri dönem sonu çalışmalarının 

sınıflandırılması dönem sonu çalışmalarının aşamaları bilanço hesaplarına ilişkin envanter 

çalışmalarının niteliği gelir tablosu hesaplarına ilişkin envanter çalışmalarının niteliği maliyet 

ve dönem giderleri ayırımı işletme varlıkları, alacakları ve borçlarının değerlemesi satışların 

maliyeti ve stok değerleme yöntemleri amortisman yöntemleri ve amortisman kayıtları 

satışların maliyeti tablosu dönem kar zarar tespiti ve muhasebe kayıtları bilanço ve gelir 

tablosunun hazırlanması kapanış kayıtları ve yeni dönem açılış kayıtları  

 

 
Kodu ISL104  Teori  2 

Adı Ticaret Hukuku  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                               Akts                   4 

Ticaret hukuku kavramı ve ticaret hukukunun konusu, ticaret hukukunun düzenlenmesinde 

benimsenen sistemler ticaret hukukunun türkiye’de tarihsel gelişimi ve ticaret hukukunun 

uluslararası niteliği ticari işletme tanımı ve çeşitleri, ticari işletmede merkez ve şube 

kavramları, ticari işletmenin hukuki niteliği ticari işler, ticari iş sayılmanın sonuçları ve tabi 

oldukları hükümler tacir kavramı. Tacir olmanın hüküm ve sonuçları. Tacir yardımcıları 

bağımsız tacir yardımcıları ticaret unvanı, ticaret unvanın şekli ve işletme adı. Ticaret 

ortaklıkları ticaret sicili, ticari defterler patent kavramı ve çeşitleri, patent sisteminin işlevleri 

marka’nın tanımı, fonksiyonu ve çeşitleri, markanın tescili haksız rekabet, ticari yargı ve ticari 

davalar  

 

 

 

 

 

 



Kodu ISL106  Teori  2 

Adı Ticari Matematik  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                             Akts                   4 
Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak oran ve orantıyı hesaplamak karışım, bileşim ve alaşım 

hesaplamaları yapmak maliyeti ve satışı hesaplamak kar hesaplarını uygulamak faiz 

hesaplarını uygulamak ıskonto hesaplarını uygulamak anüite hesaplamak 

 

 
Kodu ISL108  Teori  3 

Adı Makro Ekonomi  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                             Akts                  4 
Milli gelir, temel kavramlar milli geliri belirleyen faktörler gsmh ölçüm yöntemleri milli gelir 

dengesi analizi faiz oranı ve milli gelir dengesi ıs-lm modeli fiyatlar ve milli gelir dengesi 

para ve para piyasası enflasyon istihdam ve işsizlik dış ticaret teorisi ve dış ticaret politikası 

döviz piyasası ve döviz kuru sistemleri ekonomik büyüme ve ekonomik gelişme  

Dış ödemeler bilançosu 

 
Kodu ISL116  Teori  3 

Adı Toplam Kalite Yönetimi  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  4 
Standardizasyonla ilgili işlemler üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar kalite 

kavramı standart ve spesifikasyon muayene kavramı toplam kalite kontrol istatistiksel kalite 

kontrolü ve deming döngüsü toplam kalite yönetimi ve efqm mükemmellik modeli kalite 

teknikleri ve stratejik yönetim ıso-9000 serisi: kalite yönetim sistemi ıso-14000 serisi: çevre 

yönetim sistemi haccp-13000 serisi: gıda güvenliği yönetim sistemi  

Ohsas-18001 serisi: iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 

 

 
Kodu ISL110  Teori  2 

Adı Ofis Programları - II  Uygulama  1 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  4 
Kelime işlemcilerde illeri konular tablolama yazılımının tanıtımı, çalışma ekranını ve menüler 

satır, sütun ve hücre kavramı, temel işlemler, sayfa yapıları veri tipleri ve hücre 

biçimlendirme işlemleri tablo biçimlendirme, süzme ve sıralama işlemleri fonksiyonlar, 

fonksiyon yazımı, kuralları ve uygulamaları, matematiksel ve istatistiksel formül 

uygulamaları metin, tarih ve mantıksal fonksiyonlar veri analizi ve alt toplamlar grafik 

işlemleri sunum yazılımının tanıtımı, çalışma ekranını ve menüler sunu hazırlama, slayt 

işlemleri (ekleme, silme, çoğaltma), sunum başlatma/durdurma slaytlara ses, resim, video 

ekleme, slayt geçişleri, animasyonlar ve nesnelere efekt ekleme genel değerlendirme ve 

öğrencilerin raporları 

 

 

 

 



Kodu ISL114  Teori  2 

Adı İstatistik  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                  4 
İstatistik ve temel kavramlar, istatistik seriler merkezi eğilim ölçüleri (duyarlı ortalamalar) 

merkezi eğilim ölçüleri (duyarlı olmayan ortalamalar) değişkenlik ölçüleri olasılık kesikli 

rassal değişkenler. Sürekli rassal değişkenler. Örnekleme istatistiksel tahminleme  

 

 
Kodu ISL112  Teori  3 

Adı Araştırma Yöntem ve Teknikleri  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  4 
Araştırmada temel kavramlar bilgi, bilim, bilimsel yöntem araştırmanın gereği ve önemi, 

araştırma çeşitleri, araştırma konusu kaynak araştırması yapma araştırmanın yöntemleri, evren 

örneklem verilerin toplanması ve verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler veri analizi 

araştırma raporu hazırlama araştırma sonuçlarını değerlendirme araştırma sonuçlarını rapor 

haline dönüştürme araştırma sunumu 
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Kodu ISL 201  Teori  2 

Adı Bilgisayarlı Muhasebe  Uygulama  2 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                 5 

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler. Muhasebe 

paket programlarının tanıtılması. Muhasebe paket programlarında menüler. Muhasebe paket 

programında yer alan modüllerin tanıtımı. Kasa ve banka modülü işlemleri. Cari modülü 

işlemleri. İrsaliye ve stok modülü işlemleri. Fatura modülü işlemleri. Çek/senet modülü 

işlemleri. Paket programda entegre muhasebe işlemleri. Programlarda rapor çıkarmak. 

Muhasebe uygulamaları. Monografi çözümü. 

 

Kodu ISL203  Teori  3 

Adı Pazarlama İlkeleri  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  3 

Pazarlamanın tanımı modern pazarlama anlayışı tüketici pazarları ve özellikleri endüstriyel 

pazarlar ve özellikleri pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma pazar bölümleme, 

hedefleme, konumlandırma ürün ve hizmet kavramları fiyatlandırma reklam kişisel satış ve 

satış geliştirme halkla ilişkiler ve doğrudan satış dağıtım kanalları uluslararası pazarlar 

 

Kodu ISL205  Teori  4 

Adı Maliyet Muhasebesi  Uygulama  0 

   Kredi  4 

     

İçerik                              Akts                  5 

Temel bilgiler ve kavramlar-ısletmeler ve maliyetleri maliyet giderleri, gruplandirilmasi, 

turleri gider yerleri-merkezleri-ana maliyet hesaplari malzeme maliyetleri-direkt-endirekt 

ayirimi-malzeme kodlama malzeme hareketleri-stok degerleme yontemleri tdhp muhasebe 

kayitlari ıscilik maliyetleri-direkt-endirekt ıscilik giderlerinin belirlenmesi ucret sistemleri-

ıscilik giderlerinin saptanmasi genel uretim giderleri genel uretim giderlerinin dagitimi gider 

dagitim tablolarinin duzenlenmesi maliyet analizleri  

 

 

 

 

 



Kodu ISL207  Teori  2 

Adı Proje Yönetimi  Uygulama  2 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                 4 

Proje ve proje döngüsü yönetimi. Sorun ve hedef analizi. Strateji ve paydaş analizi. Genel 

hedef ve proje amacı. Faaliyet ve zaman planlaması mantıksal çerçeve matrisi. Beklenen 

etkiler, risk analizi ve projenin varsayımları. Nesnel başarı göstergeleri ve doğrulama 

kaynakları. Kaynak planlaması. Sürdürülebilirlik ve avrupa birliği proje başvuru formu proje 

bütçeleri fon veren kuruluşların proje kabul ve uygulama süreçleri. Proje raporlarının 

hazırlanması.  

 

Kodu ISL209  Teori  4 

Adı Finansal Yönetim  Uygulama  0 

   Kredi  4 

     

İçerik                              Akts                  5 

Finansal yönetim ve fonksiyonları paranın zaman değeri finansal analiz başabaş noktası 

analizleri finansal planlama ve kontrol çalışma sermayesi ve nakit yönetimi alacak ve stok 

yönetimi sermaye bütçelemesinde kullanılan yöntemler kısa, orta ve uzun vadeli finansman 

sermaye maliyeti kaldıraç ve sermaye yapısı karpayı politikası finansal varlıklarda risk ve 

getiri hisse senedi değerlemesi tahvil değerlemesi 

 

Kodu ISL215  Teori  2 

Adı Kıymetli Evrak Hukuku  Uygulama  0  

   Kredi  2 

   

İçerik                              Akts                  4 

Kıymetli evrakın tanımı kıymetli evrak teorileri kıymetli evrakın genel özellikleri kıymetli 

evrakın devri kıymetli evrak türleri kıymetli evrakta tür değiştirme kıymetli evrakın ziyaı ve 

iptali kambiyo seneti ve özellikleri kambiyo senetlerinin sınıflandırılması poliçe, bono,çek 

 

 

Kodu ISL217  Teori  3 

Adı Yönetim ve Organizasyon  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  4 

İşletme yönetiminin temel kavramları yönetim süreci ve fonksiyonları klasik yönetim 

düşüncesi neoklasik yönetim düşüncesi modern yönetim düşüncesi postmodern yönetim 

düşüncesi stratejik yönetim yeni yaklaşımlar : z teorisi ve toplam kalite yönetimi temel 

yetenek ve dış kaynak kullanımı küçülme değişim mühendisliği –kıyaslama empowerment 

öğrenen organizasyonlar 

 



Kodu ISL219  Teori  3 

Adı Şirketler Muhasebesi  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                             Akts                  4 

Şirket kavramı ve şirket türleri. Kollektif şirketler ve kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri 

kollektif şirketlerde kar ve zarar dağıtımı komandit şirketler ve kuruluş işlemleri, sermaye 

değişiklikleri komandit şirketlerde kar ve zarar dağıtımı anonim şirketler ve kuruluş işlemleri 

anonim şirketlerde sermaye değişiklikleri anonim şirketlerde kar ve zarar dağıtımı limited 

şirketler ve kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri limited şirketlerde kar ve zarar dağıtımı 

şahıs ve sermaye şirketlerinde tasfiye şahıs ve sermaye şirketlerinde birleşme  

 

Kodu ISL211  Teori  2 

Adı Halka ilişkiler   Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                  4 

Halkla ilişkiler ve ilgili kavramları açıklama halkla ilişkilerin gelişimi, nedenleri ve ilkeleri 

halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam ve propaganda halkla ilişkiler süreci halkla 

ilişkilerin kullandığı yöntem ve teknikler işletmelerde halkla ilişkilerin sorumluluk alanları: 

dış çevre işletmelerde halkla ilişkilerin sorumluluk alanları: iç çevre işletmelerde kurumsal 

imaj ve kimlik oluşturma/ geliştirme işletmelerde destekleyici fonksiyon olarak halkla 

ilişkileri örgütleme halkla ilişkiler programı hazırlama genel değerlendirme ve öğrencilerin 

raporları 

 

 

 

 

Kodu ISL213  Teori  2 

Adı Girişimcilik -I  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                  4 

Giriş girişimcilerin özellikler girişimcilik kültürü girişimcilik türleri girişimcilikte cinsiyet 

faktörü girişimcilik ahlakı türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi girişimcilik ve liderlik 

girişimcilik ağı imtiyaz hakkı (franchising) yerel girişimcilik herkes girişimci olabilir mi? 

 

 

 

 

 



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

KASTAMONU MESLEK YÜKSEK OKULU 

İŞLETME YÖNETİMİ 

2.SINIF 

II.YARIYIL DERSLERİ 

 
Kodu ISL202  Teori  2 

Adı İnsan Kaynakları Yönetimi  Uygulama  0 

   Kredi  2 

İçerik                              Akts                 4 

İnsan kaynakları yönetimi kavramı ve amaçları insan kaynakları yönetimi fonksiyonları insan 

kaynakları yönetimi ve çevre ilişkisi iş analizi ve amaçları insan kaynakları planlaması insan 

kaynakları temini eğitimin tanımı, anlamı ve önemi kariyer yönetimi iş değerlemesi maaş ve 

ücret yönetimi çalışma ilişkilerinin yönetimi sağlık ve güvenlik yönetimi iş tatmini ve işe 

devamsızlık 

 

Kodu ISL204  Teori  3 

Adı Üretim Yönetimi  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts             4 

Üretim, üretim yönetimi kavramlarının tanıtılması, üretim yönetimindeki tarihsel gelişim, 

üretim yönetiminde planlama kavramı, üretim yönetimi stratejileri, üy’nin işletme 

organizasyonu içindeki yeri. Üretim sistemi kavramı, çeşitleri ve üretim sistemlerinin 

özellikleri. Üretimde verimlilik ve etkinlik, kaynakların verimli kullanılması, değişken ve 

sabit kaynakların verimli yönetilmeleri. Talep tahmin yöntemleri kuruluş yeri seçimi kuruluş 

yeri düzenleme lojistik yönetimi bütünleşik plan, ana üretim çizelgesi, malzeme ihtiyaç planı 

iş analizi tam zamanında üretim   

 

Kodu ISL206  Teori  4 

Adı Finansal Yatırım Araçları  Uygulama  0 

   Kredi  4 

     

İçerik                              Akts                 5 

Mali piyasalar ve türk sermaye piyasasının yapısı para piyasası ve sermaye piyasası sermaye 

piyasasının işlevleri ve sermaye piyasasının unsurları sermaye piyasası araçları, menkul 

kıymetler, hisse senedi, tahvil finansman bonosu,hazine bonosu, banka bonosu, banka 

garantili bono, gelir ortaklığı senedi kar zarar ortaklığı belgesi, katılma intia senedi, 

gayrimenkul sertifikası varlığa dayalı menkul kıymet, ipotekli borçlanma senetleri, varant 

sermaye piyasası kurumları, aracı kuruluşlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları yatırım 

danışmanlığı ve derecelendirme kuruluşları piyasalar, tezgahüstü piyasalar, imkb altın borsası, 

izmir vadeli işlem ve opsiyon borsası (vob) türev ürünler: forward, future, opsiyon ve swap 

işlemleri hisse senedi ve ımkb up piyasalarına yatırım yapmak 

 

 
Kodu ISL208  Teori  3 



Adı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  4 

İş hukuku giriş, iş hukukunun uygulanma alanları ve bireysel iş hukuku kavramı ve kapsamı 

iş sözleşmesi iş sözleşmesinden doğan haklar/ borçlar iş sözleşmesinin sona ermesi iş 

sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, tazminatlar çalışma (iş) süreleri, dinlenme süreleri ve 

tatiller sendika kavramı, kuruluşu, üyeliği ve organları toplu iş sözleşmesi ve iş 

uyuşmazlıkları sosyal güvenlik hukuku, tanımı, görevleri ve araçları sosyal riskler ve çeşitleri, 

kurumun, işverenin ve sigortalının yükümlülükleri iş kazaları, meslek hastalıkları, maluliyet, 

genel sağlık ve hastalık sigortaları analık, yaşlılık ve ölüm sigortaları işsizlik sigortası  

 

Kodu ISL210  Teori  4 

Adı Yönetim muhasebesi  Uygulama  0 

   Kredi  4 

     

İçerik                              Akts                  5 

Yönetim muhasebesine giriş temel maliyet kavramları maliyet tahmini maliyet hacim 

ilişkileri. Maliyet, hacim, kar analizleri maliyet, hacim, kar analizleri sorumluluk muhasebesi. 

Transfer fiyatlandırma. Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri. Geçerli maliyetler, 

batmış maliyetler, indirimli fiyat öneren bir siparişin kabulü veya reddi. Yönetim kararlarında 

geçerli maliyet analizleri. Zararda gözüken bir mamulün üretiminin durdurulması veya 

sürdürülmesi, makine yenilemesi, üretme veya satın alma. İşletme bütçeleri. Standart 

maliyetler ve sapma analizleri, stok planlaması ve kontrolü. Stok planlaması ve kontrolü. 

Fiyatlandırma kararları. 

 

Kodu ISL216  Teori  2 

Adı Takım çalışması  Uygulama  2 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                 4 

Takım kavramı ve özellikleri takımların organizasyondaki önemi takım çalışmasının doğası 

ve niteliği çağdaş takımların özellikleri takımların kurulma ve geliştirilme aşamaları takımlara 

girişte karşılaşılan bireysel sorunlar takım dayanışması takım çeşitleri yüksek performanslı 

takımlar takım performansının değerlendirilmesi takımların yarar ve sakıncaları türk 

işletmelerinde takımlar ve takım bazlı örgütler genel değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



Kodu ISL208  Teori  4 

Adı Mali tablolar ve analiz  Uygulama  0 

   Kredi  4 

     

İçerik                              Akts                  4 

Finansal tablolar ve finansal analiz finansal tabloların finansal analiz açısından anlam ve 

önemi: bilanço finansal tabloların finansal analiz açısından anlam ve önemi: gelir tablosu 

finansal analiz teknikleri karşılaştırmalı finansal tablolar analizi dikey analiz trend analizi 

oran analizi nakit akış analizleri nakit akım tablosu düzenlemek kar dağıtım tablosu 

düzenlemek öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek kapsamlı örnek olay  

 

Kodu ISL212  Teori  2 

Adı Muhasebe Sist.ve Organizasyonu  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                  4 

Muhasebe sistemleri ve organizasyonu ile ilgili genel kavramlar muhasebe bilgi sistemi ve 

işletme için önemi muhasebe organizasyonu ve unsurları üzerine genel bir değerlendirme. 

Muhasebe bilgi sistemlerinin kapsamı. Muhasebede bilgi sağlama düzeni: haberleşme ve 

belgeleme düzeninin kurulması. Hesap düzeninin kurulması hesap planları. Hesap planlarında 

kullanılan kodlama yöntemleri. Hesap planlarında kullanılan muhasebe sistemleri. Tek düzen 

muhasebe sisteminin işleyişi. Uluslararası muhasebe standartları. Muhasebe mesleğinin 

organizasyonu ve 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik 

kanunu. Muhasebe bilgi sistemi ve dijital uygulamalar. Muhasebe bilgi sistemlerinde 

güvenlik. Muhasebe organizasyonunun türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ve geleceği 

üzerine bir değerlendirme. 

 

Kodu ISL214  Teori  2 

Adı Girişimcilik - II  Uygulama  0 

   Kredi  2 

     

İçerik                              Akts                  4 

Girişimcilik kavramı ve özellikleri. Girişimcilik, girişimciliğin gelişimi ve girişimci 

düşüncenin temelleri. Girişimcilik süreci ve girişimcinin işlevleri yaratıcılık ve yaratıcılığı 

etkileyen faktörler girişimcilikte motivasyon, tutum ve davranışlar, ortamlar ve düşünceler. 

Girişimcilikte tutum ve davranışlar, ortamlar ve düşünceler fikri mülkiyet, marka, patent ve 

telif iş, pazarlama ve üretim planı hazırlama iş, yönetim ve finans planı hazırlama iş planı 

yazma çalışması proje sunumları 

 

Kodu ISL220  Teori  3 

Adı Mesleki Yabancı Dil  Uygulama  0 

   Kredi  3 

     

İçerik                              Akts                  4 

İngilizce düzeylerini geliştirmek ve aynı zamanda uluslararası iş İngilizcesi ve iş terimlerini 

anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrencilerin iş yaşamında temel 

düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek. 


